
Referat fra bestyrelsesmøde i afd. 20, Marienlystvangen

Tirsdag 06.10.2015

Tilstede: Jan, Tove, Lene, John, Bo og Jesper (referent)

 Beboerspørgsmål
En beboer spørger, om vi får skiftet udgåede hækkeplanter her i efteråret. Bestyrelsen
forventer at det sker inden frosten sætter ind. ØB forhøres desangående af Jan og
Lene.

Ordinært møde:

 Råderetskatalog
Råderetsudvalget har talt om, hvordan de forskellige forslag sættes til afstemning ved
det kommende (ekstraordinære) afdelingsmøde. ØB fordrer at afstemningsspørgsmål
udformes, så de kan besvares med Ja eller Nej.
Råderetsudvalget udformer spørgsmål vedr. bl.a. maximal størrelse på udhuse.

 Dispensation
Bestyrelsen billiger samstemmende John Axelsens (163) nuværende haveanlæg, da
det skønnes at være inden for rimelig udnyttelse af arealet til ærværdigt formål.

 Dagsorden
Standarddagsorden til fremtidige bestyrelsesmøder udformes således:

1. Notering af tilstedeværende
2. Høring af beboerspørgsmål fra 18.30
3. Ordinært møde fra kl. 19.00
4. Drøftelse af aktuelle beboerspørgsmål
5. Siden sidst, opfølgning på igangsatte opgaver
6. Nyt fra formanden
7. Indkomne forslag og nye tiltag
8. Økonomi og regnskab
9. Eventuelt og almindelige forhandlinger
10. Fastlæggelse af dato for næste møde
11. Godkendelse af indeværende referat

 Der gives lov til at anskaffe en billig/brugt printer til bestyrelsesbrug. Jesper og Jan
tager sig af det praktiske desangående. Budgetpris max. 1000,-

 Det bemærkes at der tilsyneladende foregår ganske megen aktivitet på det fælles
vaskeri, hvor det ikke umiddelbart kan fastslås, at dem der benytter facilliteten, rent
faktisk har bopæl i Marienlystvangen. Der tales om forskellige muligheder for
adgangskontrol.



 I forbindelse med nyansættelse af en såkaldt social vicevært, ønskes økonomien
omkring en sådan funktion belyst.

 Afdelingsbestyrelsen deltager samlet i styregruppemøde d. 20. oktober kl. 19.00 i
Fælleshuset.

 Bestyrelsen ønsker belyst hvordan økonomi og praksis er eller bliver i forbindelse
med dræning og asfaltering af området. Lene henvender sig til ØB og vender tilbage
med oplysninger.

 Det bemærkes, at der ikke er omdelt referat fra Afdelingsmødet. Lene vil anmode
Jørn om at mangfoldiggøre denne, og omdele, sammen med præcisering af de nye
parkeringsregler.

 Jan retter henvendelse til beboere der ikke fik behandlet sine forslag på
fyldestgørende vis ved det ordimære afdelingsmøde, vedr. frist for beslutningsforslag
til det ekstraordinære afdelingsmøde.

 Bestyrelsen ønsker bedre overblik over økonomien vedr. drift og investeringer i
Fælleshuset, de gavebeløb der er givet fra BRF samt aktivitetskontoen fra SUS.
Bestyrelsen ønsker regnskab forelagt. John retter fortsat henvendelse til ØB
desangående.

 Det vedtages at udlejning af Fælleshuset fremadrettet koster 250 kroner pr. døgn,
med 500 kr. i depositum ved overtagelse. Lejeprisen løber fra middag til middag.
Det diskuteres ligeledes hvordan erstatning af ødelagt inventar afregnes (ud over
hvad depositum dækker).

 Jan udformer udkast til lejekontrakt for Fælleshuset.

 Der skal straks nedsættes et julefrokost-udvalg.
Bestyrelsen foreslår følgende datoer for julefrokost:
- 28. november
- 5. december
- 12. december
Jan laver ophæng, hvor man kan tilmelde sig som arrangør og tilkendegive hvilken
dato der passer bedst.

 Tove indkøber materialer til og fremstiller opslagstavle til Fælleshuset.

 Næste bestyrelsesmøde 3. november

Referatet godkendt


